Jens Gorm er partnerskabsmanager i SE Big
Blue og arbejder til daglig med at rådgive virksomheder, der gerne vil arbejde strategisk med
energibesparelser og bæredygtighed. Jens har
en fortid som seniorkonsulent i Dansk Energi og
har stor indsigt i den energieffektiviseringsindsats, der pågår i Danmark og EU.

Peter Svendsen er strategisk rådgiver i SE Big Blue
og hjælper bl.a. større danske virksomheder med
udarbejdelse af det ledelsesmæssige beslutningsgrundlag for energistrategi og den efterfølgende
eksekvering af indsatsen. Peter har en fortid hos
Deloitte og Teknologisk institut
og bygger derfor bro mellem teknologi og økonomi.

Charlie Lemtorp, direktør i Energi & Miljø,
har tidligere været tilknyttet ProjectZeros
ZERObolig program, hvor han bl.a. har vejledt
boligejere vedrørende energibesparelser,
forbedringer, CO2-reducering og
boligrenovering. I ZERObyg har han
også været med til at uddanne regionens
håndværkere til energivejledere.
Charlie er uddannet BedreBolig rådgiver og
leverer i dag energirådgivning i hele landet
både til private og erhverv.

Morten Vestergaard er underdirektør
i Broager Sparekasse og har ansvaret
for strategi- og konceptudvikling, hvor
der bl.a. er fokus på kundernes investering i energibesparelser. Endvidere
har han i kraft af sine formandsposter
i bestyrelserne hos SET-Sønderborg
og Sønderborg Handel god indsigt i
SME udfordringer. Morten arbejder
endvidere for at fremme energioptimering og bæredygtig udvikling via
bestyrelsesposter i ProjectZero og
Sønderborg Vækstråd.

Jesper Lund-Larsen
er miljø- og
arbejdsmiljøpolitisk
konsulent i 3F og har
gennem mange år været
med til at sætte 3F’s interesser for grønne job på den
politiske dagsorden. Derfor er han i dag bl.a. medlem
af Det nationale bioøkonomiske panel og sekretariat
for 3F’s Grønne Tænketank, som begge har fokus på
jobskabelse til gavn for 3F’s medlemmer.

Invitation til energi-workshop
den 12. marts 2015 kl. 12-16.15

Sønderjysk netværk for vækst
og vidensdeling på vt ærs

Sønderborg, den 12. februar 2015

Program
12.00

Frokost

12.45

Velkomst

12.55

Energibesparelser er god virksomhedsledelse v/ Jens Gorm Hansen

Invitation
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
www.sonderborgkommune.dk

Derfor skal du lave energibesparelser

Derfor inviterer vi dig hermed til en energi-workshop på

Fem lokale eksempler på smarte energiløsninger

Scandic Hotel Sønderborg
torsdag den 12. marts kl. 12-16.15

Kort introduktion til de fem anvendelsesområder
13.45

Hvor ligger energibesparelserne?
Potentialerne i LED belysning v/ MEGAman
Klimaskærm, ventilation og varmetekniske anlæg v/ Charlie Lemtorp
Udnyt din overskudsvarme - v/ Peter Bjerg, Danfoss

14.30

Kaffe og networking

15.00

Hvordan kommer vi i gang?
Gør energibesparelser til en sport på arbejdspladsen v/ Jesper Lund-Larsen, 3F

ProjectZero
Alsion 2
6400 Sønderborg
www.sonderborgkommune.dk

Sønderjysk netværk for vækst
og vidensdeling på tværs

Finansieringsmuligheder v/ Morten Vestergaard, Broager Sparekasse
Nyt SMV/energi-netværk for dig – v/ Karen Hansen, GroNet
Tak for i dag – Next step v/ Hanne Bruun og Peter Rathje

Deltagelsen er gratis, vi giver frokost, kaffe og masser af inspiration og erfaringer fra områdets virksomheder,
så du og dine medarbejdere kan komme i gang med at bruge energien smart – til gavn for firmaets
bundlinje og samfundet.
Energibesparende tiltag er rettidig omhu, øger indsigt og innovation, styrker konkurrenceevnen og betaler sig
hurtigt hjem. Derfor er det en god idé at undersøge, hvor du og dine medarbejdere skal fokusere for at høste
effekterne i din virksomhed.
Venlig hilsen

Få overblik over økonomien v/ Peter Svendsen, SE Big Blue

16.00

Det er ín at spare på energien og ressourcerne. Men hvordan får vi begyndt? - og hvilke tiltag giver mest
pote for lige præcis mig og min virksomhed? Disse spørgsmål hjælper vi med at besvare.

groNet
Bjerggade 4 K
6200 Aabenraa
www.gronet.dk

Erik Lauritzen, borgmester
Tilmeld dig senest den 6. marts på tlf. 88 72 40 83 eller mail: miljo@sonderborg.dk

